
 املختصر يف معرفة أحكام زكاة الفطر

 مختصرة من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية ( مسألة22)

 [ ما حكم صدقة الفطر ؟ 1]

تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته:  واجبة على كل مسلم -

فرض رسول هللا صلى هللا ر رضي هللا عنهما قال: صاع، واألصل في ذلك ما ثبت عن ابن عم

عليه وسلم زكاة الفطر صاًعا من تمر أو صاًعا من شعير، على العبد والحر والذكر واألنثى 

 متفق عليه ن المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالةوالصغير والكبير م

 (9/463/ج1)م

 [ وهل يجوز إخراجها عن الجنين ؟2]

عليه لعدم الدليل على ذلك.  وال تجبهللا عنه  يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي -

 (9/466/ج1)م

 الزوج فطرة الزوجة ؟ [ هل يلزم4]

الزوجة، لوجوب  ومنهم عن كل من تجب عليه نفقتهو عن نفسهتلزم اإلنسان  الفطر زكاة -

 (9/463/ج1)م .نفقتها عليه

 الفطر؟ وقت إخراج زكاة [ ما هو3]

ليلة من شهر شوال،  س آخر يوم من رمضان، وهو أوليبدأ من غروب شم الفطر زكاة وقت -

 (9/469/ ج1)م.ثالثةأو  يومين، ويجوز تقديمها  (473-9/474/ج1)م .وينتهي بصالة العيد

 عن وقتها ؟ الفطر تأخير زكاة [ ما حكم5]

إلى هللا والقضاء؛ ألنها  عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة الفطر الشخص زكاة إذا أخر -

 (9/472/ج1)م.بادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصالةع

 [ ما حكم من كانت لديه االستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟6]

يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى هللا عز وجل، ويستغفره؛ ألنه آثم بمنعها،  -

 (9/386/ج1)موأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين. 

 



 

 ط عدم وجوب إخراج زكاة الفطر ؟ [ وما ضاب7] 

 (9/469/ج1)م.تسقط عنهمن ليس لديه إال قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته  -

 [ مما تخرج زكاة الفطر ؟3]  

تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب واألقط واألرز ونحو ذلك مما يتخذه اإلنسان طعاًما  -

 (9/434/ج1)م لنفسه وأهله عادة.

 [ ما مقدار زكاة الفطر ؟ 9] 

 (9/469/ ج1)مصاع  -

 يعادل الصاع بالكيلو ؟ وكم [01]

 (3/265/ج2)ممن األرز أو غيره من قوت البلد.  تقريبًا ثالثة كيلو - 

 الفطر ؟ الزيادة على زكاة ما حكم [11]

 (9/471/ج1)م.بنية الصدقة الفطر حرج في إخراج زيادة في زكاةال  -

 خراج زكاة الفطر نقوداً ؟[ هل يجوز إ12]

ال يجوز إخراج زكاة الفطر نقوًدا؛ ألن األدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاًما.  - 

 (9/479/ج1)م

 [ لمن تدفع زكاة الفطر ؟14]

وإن كانوا عصاة معصية ال تخرجهم من اإلسالم، والعبرة  المسلمين لفقراءتدفع زكاة الفطر  - 

لته الظاهرة، ولو كان في الباطن غني ًا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء في فقر من يأخذها حا

الطيبين بقدر االستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فال يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة 

 (9/476/ج1)موالحمد هلل.

 [ هل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أوالدي زكاة الفطر ؟ 13]

الفطر عنك وعن أوالدك وزوجتك فال بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة  إذا أخرج األب زكاة -

     الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك.

 (276/ 3/ج2) م



 

 [ هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات ألبنه ؟ 15]

 (11/67/ج1)مال يجوز دفع زكاة الفطر وال غيرها من الزكاة لالبن؛ ألن نفقته واجبة على األب.  -

 

[ هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراًجا لها وأداء أم ال بد أن تصل إلى يد المسكين قبل 16]

 صالة العيد ؟

ا للفقير قبل صالة العيد. ال يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراًجا لها، والواجب تسليمه -

 (3/413/ج2)م

 [ إذن لو ُسلمت زكاة الفطر لجمعيات البر الخيرية ، ما الواجب عليها ؟17]

عمن يطلب منها ذلك ،  بالوكالةجمعية البر بتوزيع زكاة الفطر من رمضان  ال مانع من قيام  -

نبي صلى هللا عليه وسلم أمر ؛ ألن الوعليها أن تخرجها قبل صالة  العيد، وال يجوز لها تأخيرها

 (261-2/259/ج2)م أن تؤدى زكاة الفطر إلى أهلها قبل صالة العيد.

 [ أين يخرج مقيم خارج بلده زكاة فطره ؟13]

من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك  -

لمملكة، وتخرج عائلته زكاة فطرهم في المكان ، فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في ا

، وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فال حرج؛ ألنهم وهذا هو األفضلبلدهم 

 (3/271/ج2)متابعون له في ذلك. 

 زكاة الفطر خارج البلد الذي تم دفعها فيه ؟ قيمة[ ما حكم نقل 91]  

يشترى بها طعام يوزع هناك .. .. تحقيقًا لمقصد ال يجوز نقل قيمة الزكاة إلى خارج البالد ل -

عظيم من المقاصد التي فرضت من أجلها زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء الموجودين في البلد 

في يوم العيد عن الطلب والسعي لكسب الرزق في ذلك اليوم ، وما يدعيه البعض من عدم وجود 

ودون ، ولكن عدم معرفتهم ناتج عن عدم الفقراء الذين تدفع إليهم غير صحيح ، بل هم موج

 (1/565/ج4)مبذل الجهد في البحث عنهم والتحري عن أماكن وجودهم. 

 

 



 

 [ ما حكم الذي توفي ولم يخرج زكاة الفطر ؟ 21] 

الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر ال تجب عليه زكاة الفطر؛ ألنها تجب لغروب  -

ل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر؛ الشمس تلك الليلة وهو توفي قب

 (271/ 3/ج2)مألنه توفي بعد الوجوب. 

 

 [ ما حكم تسليم الزكاة لغير صاحبها ؟21]

إذا أناب الفقير شخًصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى  -

 (9/431/ج1)مالوكيل. 

 عند إخراج زكاة الفطر، وما هو ؟  [ هل من قول معين يقال22]

 (9/437/ج1)مال نعلم دعاء معينًا يقال عند إخراجها.  -

 **  **  ** 

  متت

علي منزلتهم ، وُيجازيهم وُي ،وأن يرفع قدرهم  ، وأن ينفع بهم وبعلمهم ،جيزل املثوبة لعلمائنا واهلل أسأل أن 

وأن جيزل  ،لوجه ، وأن يبارك فيها علها خالةة جيكما أسأله أن وحيفظهم من كل مكروه ، خري اجلزاء ، 

 .املثوبة ملن سعى يف إيةاهلا لكم بهذا الشكل

** ** 
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